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Bonde-Practica har betydning i vor kulturhistorie, som et gennem 200, måske 300 år levende levn
fra før naturvidenskaberne slog igennem. Det er et kulturgods, som Danmark har fælles med en stor
del af Europa.
I Danmark bærer bogen et budskab mere med sig, nemlig en rest af Christian II’s billedpolitik. For
skønt vi endnu ikke kender alle detaljerne i seriens oprindelse, forstår vi nu, at månedsbilledserien i
bogen som den fremstår fra 1597 og frem har sin oprindelse i den billedpolitik. Der er spor bagud til
Salmebogen 1553 og til løs brug som vignetmaterie tilbage til 1539 – men så taber vi sporet, fordi
der er tryksager, som må være gået tabt. Det er en af de røde tråde i min artikel På opdagelse med
Bonde-Practica, som nu kan læse i det svenske kulturtidsskrift Biblis 80.
Helt fra starten af min beskæftigelse med Bonde-Practica i begyndelsen af 70’erne, forstod jeg, at
månedsbillederne med deres våbenskjolde havde rod i Christian II’s tid – men jeg kunne naturligvis
ikke sætte dem ind i den rette helhed, som udstillingen på Statens Museum for Kunst i 2017 om
Christian II’s billedpolitik gav mig adgang til.
Jeg har gennem årene følt mig ret alene i Danmark med min interesse for Bonde-Practica, men nu
ser jeg pludselig at den, skønt ganske lille i sammenhængen, indgår i noget større på dansk grund.
At udstillingen kom i stand på Statens Museum for kunst og resulterede i en fornem udgivelse,
fatter jeg næsten ikke som mulighed for et så specielt emne. Indfaldsvinklen er indlysende
efterfølgende, men jeg tænker på alle de instanser og personer, der skulle overbevises. Jeg kunne
godt tænke mig at læse den roman om alle de små ting, som gjorde det muligt!
Per-Olof Johansson

